TERMO DE ADESÃO
(Preenchimento obrigatório)
A empresa______________________________________________________________________________________,
CNPJ/MF nº____________________________, com sede na Rua__________________________________________,
n.º_______‐_____º andar‐Conjunto________Bairro__________________Cidade__________________Estado____,
CEP___________________________,
representada
por
seu
sócio
proprietário,
Sr(a)._____________________________________________________________Estado Civil__________________,
Nacionalidade_________________(a),RG n.º______________________, CPF/MF n.º________________________,
residente na Rua_________________________________________________________________________________,
n.º______‐_____º andar – Conjunto________Bairro__________________Cidade_________________Estado____,
Cep___________________________, de ora em diante denominada ADERENTE; Neste momento ao enviar este
termo de ADESÃO, por ADERIR ao “SISTEMA ONLINE DE RESERVAS DE HOTÉIS”, de propriedade e marca da empresa
E‐HTL RESERVAS ONLINE DE HOTÉIS LTDA, CNPJ/MF n.º09.127.271/0001‐87, com sede na Avenida Ipiranga, n.º 104 –
4º andar – Capital ‐ São Paulo – CEP 01046‐010, ora representada por seu proprietário, que abaixo assina, de ora em
diante denominada de E‐HTL.
Com esta adesão, receberá a ADERENTE uma senha Master “intransferível e pessoal”, que o permitirá ter
acesso a referido “SISTEMA ONLINE”, bem como o cadastro de novos usuários, para realização das reservas. Cabe a
ADERENTE, a responsabilidade e manutenção de sua “senha em segredo”, só a si e a funcionários de sua inteira
confiança, tudo para evitar que haja reservas em nome da ADERENTE.
Por referida adesão, compromete‐se a ADERENTE, pagar no prazo de 13 dias fora a dezena, ou em outro
vencimento negociado (sujeito à aprovação cadastral), a contar do check‐out do cliente. Mediante fatura ou boleto
bancário, que fica desde já autorizado de ser expedido.
Caso haja inadimplência, a E‐HTL, fica autorizada a cobrar juros e correção monetária, ambas de seu
vencimento. Poderá protestar a fatura, e ainda, cancelar referida senha de acesso.
Caso haja uso de tal senha (Master ou de usuário), não importando o motivo, a ADERENTE se responsabiliza
por pagar a referida fatura. Caso haja troca de funcionários ou de sócios, caberá a ADERENTE cancelar a senha, a fim
de evitar maiores questões.
Assume a ADERENTE, por ser um “sistema online”, toda a responsabilidade pelas possíveis penalidades
aplicadas pelos fornecedores, de todas as reservas efetuadas e não canceladas no prazo fixado pelos mesmos (“NO
SHOW”).
Para aderir e ser aprovado o uso de tal “sistema online” caberá a ADERENTE, enviar xerocópia de seu
contrato social e CNPJ, a fim de que se possa saber, quais são as pessoas autorizadas.
As partes elegem como foro de eleição, caso haja alguma discussão sobre este, o fórum Central de São
Paulo. Assinado fica este termo, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
São Paulo ,____de_______________ de 20___.
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